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EVAZIUNEA FISCALĂ
Scris de Constantin DUMITRU

România se confruntă cu cel mai periculos fenomen- evaziunea fiscală care are
efecte directe asupra vieţii sociale, dezvoltării economice şi nu mă feresc să spun,
asupra securităţii naţionale.
Asistăm cu toţii la dezvoltarea continuă a fenomenului precum şi la acţiunile
întreprinse de instituţiile statului care prin conţinutul lor, îl amplifică. Fenomenul
a apărut imediat după '90 urmare modificărilor legislative şi a deciziilor lipsite de
perspectivă începând cu restituirea fără acoperire a părţilor sociale, continuând un
deceniu cu promovarea legilor proprietăţii greu aplicabile cu efecte dezastruoase
mai ales cel privind distrugerea fermelor agricole cu terenuri comasate şi a
infrastructurii legate de acestea. Au continuat legile privatizărilor dubioase,
promovarea legislaţiei muncii care îndeamnă la nemuncă, legalizând - prin codul
fiscal - evaziunea fiscală.
In aceste condiţii, după 20 de ani am ajuns să avem 50% din populaţia activă
care consumă servicii publice, îşi asigură nevoile personale şi fac investiţii, fără
însă să ştie din ce sursă.
Am ajuns în situaţia unei corupţii generalizate, marea corupţie fiind protejată de
persoane fizice şi juridice - susţinători politici.
Am ajuns la o structură de instituţii publice mamut grefată pe o economie firavă.
Am ajuns în situaţia în care instituţii publice (sau de interes public), realizează
venituri nedeclarate, deci neimpozitate, care generează o legislaţie a salarizării
personalului din aceste instituţii completată cu o mulţime de legi speciale şi de
excepţii cu multe inechităţi, sporuri aberante, salarii foarte mici sau foarte mari.
Am ajuns în situaţia să îndatorăm generaţiile viitoare pentru cheltuieli
nejustificate ale prezentului.
Şi ce este mai grav, am ajuns în situaţia ca tinerii să nu mai spere la un trai mai
bun, la promovare pe treptele sociale şi profesionale, decât dacă fac parte din
grupuri clientelare sau private de interese, de multe ori cu activităţi sau scopuri
anti-sociale sau care eludează legea.
Cele prezentate mai sus au făcut ca domenii cum sunt: agricultura şi industria
alimentară, construcţiile, producţia de bunuri şi servicii pentru populaţie, comerţul
exterior ( recuperare TVA ) , comerţul cu combustibili, comerţul cu fier vechi, să se
situeze în topul neplătitorilor de taxe şi impozite, devenind astfel susţinători ai
corupţiei generalizate.
(continuare în pag. 6)
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Întâlniri colegiale

JOI……….
Sursa: MECANICII 61, # 8, august 2010

Scris de Radu GRUIA

Ei bine, de data aceasta, fără joi…! Premieră absolută! ”Why ?”întrebarea retorică din finalul filmului de antologie ”Cei șapte magnifici”,
adresată de Eli Wallach x (banditul şef) lui Yul Brinner (cowboy-ul şef). x La
94 de ani, Eli Wallach continuă să apară în distribuţia f ilmelor americane : Wall Street:
Money Never Sleeps, (2010). Regizor Oliver Stone.

Păi pentru că.. boss a decretat vacanţă! “Spectacolul” s-a anulat! Dar în august nu!
Şi atunci ? Cum nu pot să scriu despre un eveniment care nu a avut loc, scriu
despre motivaţia şi semnificaţiile lui. Chiar mi-am propus, de când am revenit la
redacţie, să găsesc un moment pentru a încerca să prezint cititorilor concepţia de
redactare a rubricii. Departe de mine intenţia de a obţine vreo “aprobare” sau
apreciere. Dar, deoarece rubrica datează de la primele numere ( ce-i drept sub un
alt titlu), cred că este bine venită o discuţie la obiect. Ori, acest moment de
“relache” pică “ la ţanc” pentru un scurt flash-back. Aşa dar:
Sub titlul
, inspiraţia lui Adrian Popa şi
grafica Simonei, rubrica a apărut până în numărul 11 din 2008, inclusiv. Odată cu
schimbările survenite în componenţa redacţiei, titlul a fost înlocuit cu Reuniuni
colegiale şi ulterior cu actualul Întâlniri colegiale care cel puţin mie, mi se pare mai
aproape de substanţa şi desfăşurărea evenimentului. Pe parcursul trecerii
timpului, semnatarii rubricii au fost Adrian Popa, Corina Firuţă, Nae Enescu, Mirel
Vanca şi..subsemnatul! În paginaţie, rubrica a fost plasată întotdeauna pe poziţia
imediat următoare editorialului, ceace denotă importanţa ce i s-a acordat în
compunerea şi structura mesajului de transmis cititorilor. Acesta, precum şi ideile,
subiectele, relatările sau forma de prezentare au fost diverse, depinzând firesc de
autori. Au predominat relatările de tip reportaj despre întâlnirile periodice sau alte
evenimente ale grupului , subiecte diverse extrase din preocupările participanţilor
(şcoala bunicilor), mini-jurnale de călătorie, ş.a.m.d.
Asta a fost. Începând de prin 2007, am încercat să identific şi să pun în discuţie
aspectele mai puţin vizibile ale “fenomenului” întâlnirilor, cum ar fi participare vs
neparticipare, atitudini, reflecţii pe teme diverse importate “ad-hoc” din ambientul
informaţional, etc. Desigur, iniţiativa nu a fost deloc întâmplătoare. M-am străduit
şi continui s-o fac, să formulez şi să propun o “temă” a rubricii. De fapt ce dorim să
ne arate sau să ne transmită, nouă şi restului lumii, această rubrică? Desigur, în
primul rind cine suntem. Apoi, cum suntem, ce avem comun şi ce-ar putea fi
apreciat drept comportament de grup. Apoi, de ce nu, cum evoluăm în timp.
Păstrând limitele de rigoare, aş afirma că este vorba despre un “studiu” de grup. Ale
cărui rezultate să fie utile redacţiei. Asta este exact linia pe care am orientat, de
ceva timp, alcătuirea materialelor rubricii: introducerea comparaţiei cu un
spectacol insolit de teatru, fotografiile commentate ale “distribuţiilor”, aserţiunile
sau “ingredientele” din debuturi, reflecţiile la obiect, etc.
Mă rog, deocamdată daţi-mi voie să sper că aţi remarcat străduinţele mele şi că,
într-un fel sau altul, nu doriţi să “trageţi în pianist”. Dacă totuşi doriţi, trageţi
fraţilor! Ca’n filme ! Mă aleg şi eu cu câte ceva. Mai vorbim!
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Opinii

PILOŢII ORBI
Sursa: Vremea, # 505, septembrie 1937

Scris de Mircea ELIADE

Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, București - d. 22 aprilie 1986, Chicago), a fost un gânditor și scriitor român. Filozof
și istoric al religiilor, Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957, titular al catedrei de istoria religiilor Sewell
L. Avery din 1962, naturalizat cetățean american în 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. Autor a 30 de
volume științifice, opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică
extrem de variată, foarte bine documentate. Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără a lua în
calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite.
După o pubertate dificilă de intens studiu solitar, începând din 1925 adolescentul este aproape unanim recunoscut ca
"șef al generației" sale. Încă de la vârsta de 14 ani, începuse să scrie articole de entomologie, care trădează o surprinzătoare
imaginație, ceva mai târziu, primele romane. Romanul Gaudeamus, terminat în 1928, partea a doua din Romanul
adolescentului miop, cuprinde informații autobiografice interesante despre prima întâlnire cu viitorul lui profesor
de logică și metafizică, Nae Ionescu, care avea să aibă o influență decisivă asupra carierei sale. Recunoscând talentul și
cunoștințele lui Mircea Eliade, Nae Ionescu i-a dat o slujbă în redacția ziarului Cuvântul. Deși părerile posterității sunt
împărțite, Nae Ionescu a avut meritul de necontestat de a fi sprijinit tinere talente ca Eliade sau Mihail Sebastian.
De la mijlocul anilor '30, Eliade, aparținând de grupa din jurul lui Nae Ionescu, în cadrul căreia devine un activist
cunoscut prin publicarea mai multor articole în presa legionară, dar și prin campania electorală pentru alegerile din
decembrie 1937. Cu toate acestea, a luat poziție fața de expatrierea unor mari intelectuali evrei și și-a menținut amiciția cu
evrei ca Mihail Sebastian. Eliade s-a distanțat ulterior de ideologia mişcării, însă a evitat mereu să se refere la această
perioadă critică din tinerețea sa.
Începând din 1957, Mircea Eliade se stabilește la Chicago, ca profesor de istorie comparată a religiilor la Universitatea
"Loyola". Reputația sa crește cu fiecare an și cu fiecare nouă lucrare apărută, devine membru în instituții ilustre, primește
mai multe doctorate honoris causa.
Ca istoric al religiilor, Mircea Eliade a pus accentul asupra conceptului de spațiu și timp sacru. Spațiul sacru este în
concepția lui Eliade centrul universului, pe când timpul sacru este o repetiție a elementelor de la originea lumii, lumea
considerată ca "orizontul" unui anume grup religios. În această concepție ființele umane arhaice erau orientate în timp și
spațiu, cele moderne ar fi dezorientate. Dar și în omul modern ar exista o dimensiune ascunsă, subconștientă, guvernată de
prezența secretă a unor profunde simboluri religioase. Catedra de Istoria Religiilor de la Universitatea din Chicago îi poartă
numele, ca dovadă a vastei sale contribuții la literatura specializată din acest domeniu.
Articolul preluat în continuare face parte din publicistica politică a lui Mircea Eliade, scrisă cu ocazia campaniei
electorale pentru alegerile generale din 20/22 decembrie 1937 (urmate de instalarea dictaturii regale în februarie 1938).
Motivele pentru care am considerat oportună preluarea sa pentru revista noastră sunt, pe de o parte, unul de ordin
“cronologic” (trecerea unei perioade identice de 20 de ani – pentru părinţii noştrii de la făurirea României Mari - iar pentru
noi de la înlăturarea dictaturii şi instaurarea democraţiei) iar pe de alta, asemănările uimitoare ale “performanţelor” clasei
politice din România sfârşitului deceniului 1 al sec. 21, cu acelea ale clasei politice din România sfârşitului deceniului 4 al
sec.20! Desigur, materialul ne oferă ocazia să constatăm şi diferenţe de substanţă dintre politicile perioadelor respective. Am
în vedere excelentele relaţii existente astăzi între România şi Israel vs platforma politică deschis anti-semită a Partidului
Naţional Creştin al poetului Octavian Goga,( invitat să formeze guvernul după alegerile din 1937 ) şi participarea la alegeri a
Partidului Evreiesc care s-a situat pe poziţia 9 (din totalul celor 66 partide participante ), cu 1,42 % din voturile valid
exprimate, acelaşi procent cu cel obţinut de către Partidul German, de asemenea participant la alegeri !
Oare politicienii noştrii nu cunosc nici măcar istoria recentă a propriei lor profesiuni, în propria lor ţară ? N-au auzit
niciodată de oameni ca Eliade? Poporul român să fie condamnat să-şi retrăiască astfel istoria, datorită cecităţii clasei sale
politice ? Las aceste aserţiuni la aprecierea Dvs., stimaţi cititori !
REDACŢIA

Imoralitatea clasei conducãtoare româneşti, care deţine “puterea” politicã de la
1918 încoace, nu este cea mai gravã crimã a ei. Cã s-a furat ca în codru, cã s-a
distrus burghezia naţionalã în folosul elementelor alogene, cã s-a nãpãstuit
ţãrãnimea, cã s-a introdus politicianismul în administraţie şi învãţãmânt, cã s-au
desnaţionalizat profesiunile libere - toate aceste crime împotriva siguranţei statului
şi toate aceste atentate contra fiinţei neamului nostru, ar putea - dupã marea
victorie finalã - sã fie iertate. Memoria generaţiilor viitoare va pãstra, cum se
cuvine, eforturile şi eroismul anilor cumpliţi 1916-1918, lãsând sã se aştearnã
uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat unirii tuturor românilor.
Dar cred cã este o crimã care nu va putea fi niciodatã uitatã: aceşti aproape
douãzeci de ani care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai cã i-am pierdut
(şi când vom mai avea înaintea noastrã o epocã sigurã de pace atât de
îndelungatã?!) - dar i-am folosit cu statornicã voluptate la surparea lentã a statului
românesc modern. Clasa noastrã conducãtoare, care a avut frânele destinului
românesc de la întregire încoace, s-a fãcut vinovatã de cea mai gravã trãdare care
poate înfiera o elitã politicã în faţa contemporanilor şi în faţa istoriei: pierderea
instinctului statal, totala incapacitate politicã. Nu e vorba de o simplã gãinãrie
politicianistã, de un milion sau o sutã de milioane furate, de corupţie, bacşişuri,
demagogie si şantaje. Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui însãşi
existenţa istoricã a neamului românesc: oamenii care ne-au condus şi ne conduc
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nu mai vãd. Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase şi mai primejdioase epoci
pe care le-a cunoscut mult încercata Europã - luntrea statului nostru este condusã
de nişte piloţi orbi. Acum, când se pregãteşte marea luptã dupã care se va şti cine
meritã sã supravieţuiascã şi cine îşi meritã soarta de rob - elita noastrã
conducãtoare îşi continuã micile sau marile afaceri, micile sau marile bãtãlii
electorale, micile sau marile reforme moarte. Nici nu mai gãseşti cuvinte de revoltã.
Critica, insulta, ameninţarea - toate acestea sunt zadarnice. Oamenii aceştia sunt
invalizi: nu mai vãd, nu mai aud, nu mai simt. Instinctul de cãpetenie al elitelor
politice, instinctul statal, s-a stins.
Istoria cunoaşte unele exemple tragice de state înfloritoare şi puternice care au
pierit în mai puţin de o sutã de ani fãrã ca nimeni sã înţeleagã de ce. Oamenii erau
tot atât de cumsecade, soldaţii tot atât de viteji, femeile tot atât de roditoare,
holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat nici un cataclism între timp. Şi
deodatã, statele acestea pier, dispar din istorie. În câteva sute de ani dupã aceea,
cetãţenii fostelor state glorioase îşi pierd limba, credinţele, obiceiurile - şi sunt
înghiţiţi de popoare vecine. Luntrea condusã de piloţii orbi se lovise de stânca
finalã. Nimeni n-a înţeles ce se întâmplã, dregãtorii fãceau politicã, neguţãtorii îşi
vedeau de afaceri, tinerii de dragoste şi ţãranii de ogorul lor. Numai istoria ştia cã
nu va mai duce multã vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul acesta
care are toate însuşirile în afarã de cea capitalã: instinctul statal.
Crima elitelor conducãtoare româneşti constã în pierderea acestui instinct şi în
înfiorãtoarea lor inconştienţã, în încãpãţânarea cu care îşi apãrã “puterea”. Au fost
elite româneşti care s-au sacrificat de bunã voie, şi-au semnat cu mâna lor actul de
deces numai pentru a nu se împotrivi istoriei, numai pentru a nu se pune în calea
destinului acestui neam. Clasa conducãtorilor noştri politici, departe de a dovedi
aceastã resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru istoria lumii - face tot ce-i stã
în putinţã ca sã-şi prelungeascã puterea. Ei nu gândesc la altceva decât la
milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambiţiile pe care şi le mai pot satisface, la
orgiile pe care le mai pot repeta. Şi nu în aceste câteva miliarde risipite si câteva mii
de conştiinţe ucise stã marea lor crimã, ci în faptul cã mãcar acum, când încã mai
este timp, nu înţeleg sã se resemneze. […]Ştiu foarte bine cã evreii vor ţipa cã sunt
antisemit, iar democraţii cã sunt huligan sau fascist. Ştiu foarte bine cã unii îmi
vor spune cã “administraţia” e proastã – iar alţii îmi vor aminti tratatele de pace,
clauzele minoritãtilor. Ca şi când aceleasi tratate au putut împiedica pe Kemal Pasa
sã rezolve problema minoritãţilor mãcelãrind 100.000 de greci în Anatolia. Ca şi
când iugoslavii şi bulgarii s-au gândit la tratate când au închis şcolile si bisericile
româneşti, deznaţionalizând câte zece sate pe an. Ca şi când ungurii nu şi-au
permis sã persecute fãţiş, cu închisoarea, chiar satele germane, ca sã nu mai
vorbesc de celelalte. Ca şi când cehii au şovãit sã paralizeze, pânã la sugrumare,
minoritatea germanã!
Cred cã suntem singura ţarã din lume care respectã tratatele minoritãţilor,
încurajând orice cucerire de-a lor, preamãrindu-le cultura si ajutându-le sã-şi
creeze un stat în stat. Şi asta nu numai din bunãtate sau prostie. Ci pur şi simplu
pentru cã pãtura conducãtoare nu mai ştie ce înseamnã un stat, nu mai vede.
Pe mine nu mã supãrã când aud evreii ţipând: “antisemitism”, “fascism”,
“hitlerism”! Oamenii aceştia, care sunt oameni vii şi clarvãzãtori, îşi apãrã primatul
economic şi politic pe care l-au dobândit cu atâta trudã risipind atâta inteligenţã şi
atâtea miliarde. Ar fi absurd sã te aştepti ca evreii sã se resemneze de a fi o
minoritate, cu anumite drepturi şi cu foarte multe obligaţii – dupã ce au gustat din
mierea puterii şi au cucerit atâtea posturi de comandã. Evreii luptã din rãsputeri
sã-şi mentinã deocamdatã poziţiile lor, în aşteptarea unei viitoare ofensive – şi, în
ceea ce mã priveşte, eu le înţeleg lupta şi le admir vitalitatea, tenacitatea, geniul.
Tristeţea şi spaima mea îşi au, însã, izvorul în altã parte. Piloţii orbi! Clasa aceasta
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conducãtoare, mai mult sau mai puţin româneascã, politicianizatã pânã în
mãduva oaselor – care aşteaptã pur şi simplu sã treacã ziua, sã vinã
noaptea, sã audã un cântec nou, sã joace un joc nou, sã rezolve alte hârtii,
sã facã alte legi. Acelaşi şi acelaşi lucru, ca şi când am trãi într-o societate pe
acţiuni, ca şi când am avea înaintea noastrã o sutã de ani de pace, ca şi
când vecinii noştri ne-ar fi fraţi, iar restul Europei unchi şi naşi. Iar dacã le
spui cã pe Bucegi nu mai auzi româneste, cã în Maramureş, Bucovina si
Basarabia se vorbeste idiş, cã pier satele românesti, cã se schimbã faţa
oraşelor – ei te socotesc în slujba nemţilor sau te asigurã cã au fãcut legi de
protecţia muncii naţionale.
Sunt unii, buni “patrioţi”, care se bat cu pumnul în piept şi-ţi amintesc cã
românul în veci nu piere, cã au trecut pe aici neamuri barbare etc.Uitând,
sãracii cã în Evul Mediu românii se hrãneau cu grâu şi peşte şi nu
cunoşteau nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul. Uitând cã blestemul a
început sã apese neamul nostru odatã cu introducerea secarei (la sfârsitul
Evului Mediu), care a luat pretutindeni locul grâului. Au venit apoi fanarioţii
care au introdus porumbul – slãbind considerabil rezistenţa ţãranilor.
Blestemele s-au ţinut apoi lanţ. Mãlaiul a adus pelagra, evreii au adus
alcoolismul (în Moldova se bea pânã în secolul XVI bere), austriecii în Ardeal
şi “cultura” în Principate au adus sifilisul. Piloţii orbi au intervenit şi aici, cu
imensa lor putere politicã şi administrativã. Toatã Muntenia şi Moldova de
jos se hrãneau iarna cu peşte sãrat; cãruţele începeau sã colinde Bãrãganul
îndatã ce se culegea porumbul şi peştele acela sãrat, uscat cum era, alcãtuia
totuşi o hranã substanţialã. Piloţii orbi au creat, însã, trustul peştelui. Nu e
atât de grav faptul cã la Brãila costã 60-100 lei kilogramul de peşte (în loc sã
coste 5 lei), cã putrezesc vagoane întregi cu peşte ca sã nu scadã preţul, cã
în loc sã se recolteze 80 de vagoane pe zi din lacurile din jurul Brãilei se
recolteazã numai 5 vagoane şi se vinde numai unul (restul putrezeşte), grav e
cã ţãranul nu mai mãnâncã, de vreo 10 ani, peşte sãrat. Şi acum, când
populaţia de pe malul Dunãrii e seceratã de malarie, guvernul cheltuieşte
(vorba vine) zeci de milioane cu medicamente, uitând cã un neam nu se
regenereazã cu chininã si aspirinã, ci printr-o hranã substanţialã.
Nu mai vorbiţi, deci, de cele şapte inimi în pieptul de aramã al românului.
Sãrmanul român, luptã ca sã-şi pãstreze mãcar o inimã obositã care bate tot
mai rar şi tot mai stins.
Adevãrul e acesta: neamul românesc nu mai are rezistenţa sa legendarã de
acum câteva veacuri. În Moldova şi în Basarabia cad chiar de la cele dintâi
lupte cu un element etnic bine hrãnit, care mãnâncã grâu, peşte, fructe şi
care bea vin în loc de ţuicã. Noi n-am înţeles nici astãzi cã românul nu
rezistã bãuturilor alcoolice, ca francezul sau rusul bunãoarã. Ne lãudãm cã
“ţinem la bãuturã”, iar gloria aceasta nu numai cã e ridiculã, dar e în acelaşi
timp falsã. Alcoolismul sterilizeazã legiuni întregi si ne imbecilizeazã cu o
rapiditate care ar trebui sã ne dea de gândit.…Dar piloţii orbi stau surâzãtori
la cârmã, ca şi când nimic nu s-ar întâmpla. Şi aceşti oameni, conducãtori ai
unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt uneori oameni de bunãcredinţã, şi cu bunãvoinţã; numai cã, aşa orbi cum sunt, lipsiţi de singurul
instinct care conteazã în ceasul de faţã – instinctul statal – nu vãd şuvoaiele
slave scurgându- se din sat în sat, cucerind pas cu pas tot mai mult pãmânt
românesc; nu aud vaietele claselor care se sting, burghezia şi meseriile care
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dispar lãsând locul altor neamuri… Nu simt cã s-au schimbat unele lucruri
în aceastã ţarã, care pe alocuri nici nu mai pare româneascã.
Uneori, când sunt bine dispuşi, îţi spun cã n- are importanţã numãrul
evreilor, cãci sunt oameni muncitori si inteligenti şi, dacã fac avere, averile
lor rãmân tot în ţarã. Dacã aşa stau lucrurile nu vãd de ce n-am coloniza
ţara cu englezi, cãci şi ei sunt muncitori si inteligenţi. Dar un neam în care o
clasã conducãtoare gândeşte astfel, şi-ţi vorbeşte despre calitãţile unor
oameni strãini – nu mai are mult de trãit. El, ca neam, nu mai are însã
dreptul sã se mãsoare cu istoria…
Cã piloţii orbi s-au fãcut sau nu unelte în mâna strãinilor - puţin intereseazã
deocamdatã. Singurul lucru care intereseazã este faptul cã nici un om politic
român, de la 1918 încoace, n-a ştiut şi nu ştie ce înseamnã un stat. Şi asta e
destul ca sã începi sã plângi.

MECANICII – DESPRE EVAZIUNEA FISCALĂ

(continuare din pag. 1)
Cum credem că se poate diminua fenomenul? Prin transferarea responsabilităţii
privind evaziunea fiscală din sectorul controlului ( ineficient şi corupt) către
contribuabilii însăşi, drept principiu de bază al fiscalităţii.
Se pot intreprinde următoarele acţiuni:
1. Declararea de către toate persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani a tuturor
veniturilor la administraţia fiscală, cu element de identificare CNP si adresă, ceace
ar responsabiliza contribuabilii, scoţând la lumină uriaşele averi acumulate.
2. Impozitarea tuturor veniturilor, diferenţiat, începând cu impozit 0, funcţie de
interesele şi impactul social al acestor sume.
3. Modificarea principială a politicilor de taxe şi impozite cu valori mici pe forţa de
muncă şi crescător, cu valori mai mari pe proprietate, venit sau profit. Credem ca
principiul cotei unice nu este potrivit în perioada actuală în economia românească
datorită structurii sale, mult mai stimulativ şi eficient pentru societate fiind
principiul impozitării progresive.
4. Transferarea tuturor activităţilor publice sau de interes public în sectorul privat
însoţită de elaborarea unor reglementari pentru funcţionare şi dezvoltarea pieţei
concurenţiale şi eliminare a monopolurilor.
5. Reanalizarea pachetului stufos de legi speciale care crează obligaţii, generează
tarife monopoliste, taxe mascate, corupţie şi evaziune fiscală. Considerăm că
trebuie exceptate de la aceasta legile care privesc siguranţa naţională şi a
populaţiei
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Opinii

ETICA ŞI CALITATEA
JURNALISTULUI DIN DIASPORA
Sursa:MECANICII 61, # 8, august 2010

Scris de Radu MIHALCEA

În urmă cu două luni au fost făcuţi primii pași pentru constituirea unei
asociaţii a ziariștilor români din Nord-America. Asociaţia se află încă la începutul ei,
dar în timpul acestui început nu s-a discutat nimic despre etică și despre calitate.
Ori tocmai acesta poate fi rolul primordial al unei asociaţii profesionale: să
stabilească nivelul etic şi calitativ pe care trebuie să-l atingă cei care doresc să
devină membrii săi, și să urmărească consecvent menţinerea acestui nivel, în
folosul clienţilor (în cazul de faţă al cititorilor) săi. Cumva asociaţia este pe cale să
nu-și atingă ţelul…fiindcă au fost formulate numai obiective colaterale și nu cele
principale al unei asociaţii profesionale. De aceea aceasta iniţiativă de a deschide
discuţia între ziariști cu – de ce nu? – participarea publicului larg. Întrebarea este
“Ce așteaptă cititorii de la presa românească din diaspora?” și la elucidarea acesteia
invit pe toţi ziariștii să participe.
În parte la aceasta întrebare a fost răspuns deja indirect, prin aceea că fiecare
cititor și-a ales publicaţia pe care vrea s-o citească: citez numai trei titluri – NY
Magazin, Meridianul Românesc, Gândacul de Colorado. Cele trei publicaţii sunt
extreme de diferite între ele și se adresează unui public atât de diferit încât se poate
spune că cine este credincios unuia dintre ziare nici nu ia în mână pe celălalt.
Fiecare publicaţie și-a descoperit și dezvoltat propria nișă de piaţă. Şi totuși
întrebarea rămâne: care este nivelul etic și calitativ
a) pe care și-l doresc cititorii?
b) pe care trebuie să-l ofere presa românească?
A doua întrebare se referă la calitatea efectului educativ pe care îl are mass media:
în ce fel ar fi de dorit să contribuie presa la influenţarea și formarea, la educarea
opiniei publice românești? Este o temă foarte vastă dar de maximă importanţă
pentru diaspora română, supusă – fără apărare - manipulaţiei omnipotentei prese
americane și celei din România.
Am profitat de un articol al doamnei Simona Botezan cu titlul “Cum au
devenit lichelele Romaniei comuniste azilanţi politici în Statele Unite ale Americii"
apărut în NY Magazin, în ediţia electronică a www.GandaculdeColorado.com, în
revista electronică www.romanianvip.com şi în alte publicaţii de limba româna de
peste hotare pentru a deschide această discuţie. Articolul polarizează foarte
puternic, atacă probleme nediscutate până la sfârșit sau nediscutate de loc, ridica
probleme sociale şi politice care aparţin în parte trecutului apropiat dar și realităţii
diasporei românești și prezintă din aceste motive o ocazie ideală de a discuta toate
aceste aspecte împreuna cu cele legate de etică și de calitate. Recomand călduros
cititorilor materialului de faţă nu numai să citeasca articolul respectiv ci și să-l și
analizeze, să-l compare critic cu experienţa propie, să-l compare cu realitatea
cunoscută fiecăruia – fiecare dintre aceste realităţi este diferită - și să comunice
cumva sau cu ziarul în care citesc acest material sau cu mine direct sub
ra2006mi@yahoo.com. Mă ofer să sistematizez aceste păreri și să le pun din nou la
dispoziţia ziarelor pentru a fi făcute cunoscute publicului larg și discutate din nou.
Aș prefera ca materialele să fie semnate și prevăzute cu adresa autorului, dar dacă
acesta nu dorește să-și vadă numele în ziare, îl rog să menţioneze acest lucru și-i
promit că nu va afla nimeni cine şi ce mi-a comunicat mie pe bază de
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încredere reciprocă: aceasta este o normă de etică jurnalistică folosită în toată
lumea.
Dar…ce este etica? Despre ce vorbim?
In Google se poate găsi mult material informativ și de aceea preiau aici numai o
definiţie generală: “etica (ethic în englezește) este o categorie filozofică care stabilește
ce este bun și ce este rău, ce este drept și ce este nedrept, ce înnobilează sau numai
înjosește, etc.”. Scopul eticii este de a stabili norme de conduită ale persoanelor
interesate pentru a permite convieţuirea fără fricţiuni între acestea. Departe de a fi
un instrument teoretic sau învechit, normele de etică sunt discutate foarte intens și
aplicate mai ales în tările din vestul Europei. Administraţia americană dispune de
norme de etică bine puse la punct și pe care le aplică consecvent. Din contră în
diaspora română – atât cât știu eu - nu s-a discutat nici-o dată despre etică iar
etica – probabil - existentă în România înainte de 1947 și înainte de 1989 a fost de
fiecare dată dată peste cap și nu a fost înlocuită cu nimic. Cu atât mai interesantă
mi se pare să fie purtată această discuţie în legatură cu înfiinţarea unei asociaţii a
ziariștilor români din diaspora: libertatea de care ne bucurăm nu însemnă în niciun caz libertatea de a spune orice oricui. Libertatea individuală se termină acolo
unde începe libertatea omului de lângă tine: acesta este un concept din etica
vesteuropeană, pe care-mi permit să-l supun atenţiei dvs. încă de la începutul
aceastei discuţii.
Despre etică se poate vorbi cel mai bine folosind exemple și pe urmă trăgând o
concluzie asupra comportamentului pe care fiecare dintre noi îl așteaptă din partea
celor din jur: avem în acest fel o infinitate de cazuri de analizat, dar, veţi vedea, vor
fi numai puţine reguli de stabilit și de respectat. Materialul doamnei Botezan poate
fi o sursă infinită de discuţii despre etică și de aceea l-am luat ca exemplu: asta nu
înseamnă că eu sunt de acord cu conţinutul sau cu limbajul acestuia. De asemeni
aceasta nu înseamnă o limitare a discuţiei la acest material: orice contribuţie este
bine venită.
Ce este calitatea (jurnalistică)?
De data aceasta Google nu este de mare ajutor fiindcă calitatea poată fi definită
dintr-o mulţime de puncte de vedere și dvs. veţi găsi acolo câteva zeci dintre
acestea. O definiţie derivată din practica industrială are două componente:
- Quality of conformance, ceea ce înseamnă în ce măsură un obiect
corespunde unor norme precizate dinainte. De exemplu, pentru fiecare obiect
industrial există o documentaţie precisă care arată ce performanţe – viteză,
consum, durabilitate și multe altele - trebuiesc să fie atinse de acesta.
“Normele” pentru activitatea ziaristică ar fi principiile de etică ale presei
diaporei române așa cum vor fi acestea determinate în urma discuţiilor
purtate, vezi mai sus.
- Quality of design, ceea ce înseamnă calitatea acestor norme în comparaţie
cu altele folosite de întreprinderi (sau societăţi) similare. În cazul diasporei
putem discuta despre normele folosite de americani, ruși, chinezi, francezi,
evrei sau de alţii, toţi recunoscuţi pentru comportamentul lor care rivalizează
dar se afla la cel mai înalt nivel din lume. În comparaţie cu aceastea putem
găsi unde ar trebui să se afle activitatea publicistică românească.
Acest concept dual al calităţii este complex și nu prea ușor de înţeles, dar o dată
stabilit oferă două avantaje majore:
- permite determinarea în ce măsură ziariștii participanţi respectă propriile lor
norme (bune sau rele), una dintre deficienţele dintotdeuana ale societăţii
românești.
- permite o comparare a normelor de calitate a activităţii jurnalistice ale
diasporei române cu cele a altor diaspore sau cu cea naţională; cu alte
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cuvinte: unde se află diaspora română în comparaţie cu diaspora altor ţări?
Răspunsul la această din urmă întrebare este deosebit de acută în aceste
vremuri de criză majoră economică și politică.
De exemplu: în cadrul quality of conformance se poate stabili ca normă de
calitate că faptele despre care un reporter relatează să poată fi regăsite de un alt
reporter care repetă această cercetare. În cadrul quality of design se poate stabili
felul în care ziaristul român din diasporă tratează problemele delicate ale trecutului
românesc apropiat sau se pot stabili norme privind limbajul recomandat în
publicaţiile românești. Acestea pot merge de la limitarea unor aspecte până la
acordarea unei libertăţi totale.
Oricum discuţia poate fi extrem de complexă datorită complexităţii diasporei
românești: oameni tineri sau în vârstă, oameni cu mult succes profesional sau cu
mai puţin, oameni cu diferite profesii, cu diferite experienţe din trecut…Există o
multitudine de variante ale experienţei și personalităţii românului din diaspora și eu
aș fi foarte bucuros dacă acestea se vor reflecta în rezultatele discuţiei.
O altă posibilitate foarte probabilă este că o discuţie nu va avea loc, conform
tradiţiei de decenii a diasporei române.
Poate ar mai fi o precizare de făcut: contrariu unui obicei românesc, în jurisdicţia
internaţională (și în cea românească, la fel) nu există o vină colectivă ci numai una
individuală care este urmărită și sancţionată dacă poate fi dovedită. Expresii de
genul “rusii (sau comuniștii sau mafia sau altă organizaţie) sunt de vină pentru…”
nu corespund normelor juridice pe care vi le-aș supune atenţiei dvs. și v-aș
propune să le respectăm în discuţia ce urmează. Se poate spune fără drept de apel
că Stalin, Ceaușescu sau Popescu au făcut asta și asta…dar nu întreaga organizaţie
de care aceștia au aparţinut. De altfel cei mai în vârstă știu ce mare a fost diferenţa
între ceeace strigau demonstranţii la defilarea de 23 August și ce gândeau mulţi
dintre ei după aceasta.
Trebuie să ne fie clar că noţiunea de calitate este manipulabilă: ea depinde de
scopul pentru care a fost creeată și în care este folosită. Deci ar trebui precizat
acum scopul în care suntem de acord s-o folosim. Vă propun să pornim de la
situaţia actuală a României – criză economică, politică și socială majoră, lipsa unei
soluţii pentru ieșirea din criză - și a diasporei: divizată, contradictorie, inactivă ca
atare, în opoziţie cu ea însăși. Ceeace eu vă propun este găsirea unui drum
realizabil care să contribuie la ieșirea României, a diasporei sau a membrilor
acesteia din impasul actual și afirmarea lor nu printre ultimele din Balcani ci
printre primele din Europa respective din SUA. Oare ar fi posibil așa ceva? Cum ar
putea contribui presa românească din diaspora la atingerea acestui ţel care acum
pare iluzoriu? Aţi putea fi de acord cu acestă orientare a discuţiei (la început) și a
activităţii presei, mai târziu?
Aștept părerea dvs. Rămâne la latitudinea dvs. dacă doriţi să vă antrenaţi
cititorii în acestă discuţie.
NR Hmm..ce provocare!Desigur o primă, dar fără îndoilă simplistă reacţie ar putea fi :
care etică, dar mai ales calitate, ne-ar putea interesa pe noi ? Trăim în condiţii diametral opuse. La ce ne-ar folosi nouă etica ? Etica şi supravieţuirea se exclud reciproc.
Iar calitatea…ce-am putea spune decât că subiectul devine penibil ?
(Se pare totuşi că, după ultimele alegeri din ţară, diaspora are din păcate o percepţie
a evenimentelor diferită de-a noastră).
Dar, stimaţi cititori, eu nu pot fi de accord cu o asemenea reacţie. Pentru că, ne
contestă pur şi simplu, dreptul la a visa frumos. Ceace este absolut inacceptabil.
Dece n-am urma exemplul autorului, care o face cu plăcere, eleganţă şi …curaj !
( Auzi să propui conceptul industrial de calitate în jurnalistică ?!?). Oricum, domnia sa
Tizul are capul mare…..şi plin !
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Turism

NORWAY:Troll’s Road
( pre limba noastră: “Unde şi-o’nţărcat dracu’ copiii!”)

Sursa: MECANICII 61, # august 2010. Imagini, titluri: Nae ENESCU. Album alcătuit de Radu GRUIA
MOTTO: Iacă-tă şi Drumul Trolilor, fiinţe fantastice din folklorul norvegian. Pentru a le îmbuna,
oamenii urcă până în vârful muntelui şi aşează pietre plate una peste alta, formând o coloană cât
mai înaltă posibil. Noi am avut ceva emoţii la urcare, pe drumul îngust care se strecoară pe lângă
peretele muntelui. La întâlnirea cu autocarul care cobora, şi care era condus de o femeie, aproape
că ne-am frecat de peretele de stânca. AUTORUL ( adică Nae !)

Our bus meets another one!

Looking behind !

Grandiose scenery
!
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In front of us, a water fall!

We are on the top !

We stop on the bridge !
bridge !
Besides stall: a Troll !

On the platform !
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A short stop !

Sinuous road !
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We must go up the slop

The road we climbed

Landscape with mountains
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Turism ecumenic

MÂNĂSTIREA SAIDNAYA
Sursa: by courtesy of Mrs. Elena COBAN
Pelerini urcând zecile de trepte, pentru a ajunge la Mânăstirea Saidnaya din Siria.

Interiorul Mânăstirii Saidnaya, care adăposteşte o icoană făcătoare de minuni, pictată de
Sfântul Evanghelist Luca. Despre icoană se spune că a fost realizată având drept model chiar
pe Maica Domnului.
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Icoană exterioară de la Mânăstirea Saidnaya

Perete exterior al Mânăstirii Saidnaya,
cioplită în stâncă

Icoana este unică în lume. Probabil
singura pictată pe când modelul se afla
încă în viaţă. O înfăţişează pe Fecioara
Maria cu pruncul în braţe şi nu a mai
fost văzută de o jumătate de secol. Se
ştie că există la Mănăstirea Saidnaya
doar datorită mirosului de mir şi a
minunilor pe care, de mai bine de o mie
de ani, continuă să le înfăptuiască.
Drumul
de la Damasc până la
Saidnaya
(„Doamna
Noastră”
în
traducere, la fel ca Notre-Dame), de
numai câţiva kilometri spre Nord de
capitala Siriei, trece aproape fără să îl
simţi. Abia ieşit pe autostrada străjuită
de zeci de reprezentanţe ale celor mai
importante mărci de maşini din lume,
intri într-un alt univers, într-un alt
capitol al istoriei pe care credeai că o
poţi vedea doar în documentare.

Saidnaya, mica localitate siriană în care istoria de mii de ani este prezentă şi
astăzi la fiecare pas, se găseşte pe muntele Qallamoun, la o altitudine de 1.500 de
metri faţă de nivelul Mediteranei, marea cu care Dumnezeu a binecuvântat aceste
ţinuturi. Pe aceste meleaguri se spune că şi-a omorât Cain fratele, pe Abel, dând
naştere celei mai cunoscute pilde despre invidie, ură şi trădare… Dar cel mai
interesant fapt este statutul localităţii, unic şi el în lume, cele peste 40 de biserici
construite la cam tot atâtea case, făcând din aşezarea siriană singura localitatebiserică din lume! De altfel, primul lucru pe care îl vezi la intrare este o biserică.
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Cioplită în stâncă. Al doilea lucru este tot o biserică. Lipită de o casă. Al treilea lucru,
o altă biserică, de data aceasta pe o cornişă abruptă, printre măslini. Şi tot aşa, până
la obiectivul principal, Mănăstirea Saidnaya, care, după atâtea clădiri abia sesizabile,
ţi se înfăţişează maiestuoasă şi impunătoare ca o revelaţie.
Istoria Mănăstirii de la Saidnaya, devenită prin importanţă şi număr de
credincioşi care îi calcă pragul al doilea loc de pelerinaj creştin după Ierusalim, începe
undeva în jurul anului 547 era lui Christos şi poartă hramul Maicii Domnului.
Povestea ctitoriei este, ea însăşi, o pildă de credinţă. Se spune că Justinian I,
împăratul Bizanţului, aflat în plină campanie militară împotriva perşilor, a ridicat o
tabără pe aceste meleaguri.
Rămas fără apă şi provizii, soarta părea să-i fi devenit potrivnică până când, zărind o
gazelă în depărtare, a pornit în urmărirea ei. Crezând că o vânează, împăratul a fost
condus de gazelă până la un izvor cu apă cristalină, de existenţa căruia Justinian nu
ştia şi care însemna salvarea armatei sale. Atunci, gazela s-a transformat într-o
icoană, a Maicii Domnului, şi i-a spus: „Tu nu mă vei ucide, Justinian, ci vei înălţa
pentru mine o biserică pe acest deal”.
Cum s-a construit locaşul? Întors în tabără, împăratul a povestit întâmplarea şi a dat
poruncă să se pornească degrabă la întocmirea planurilor pentru mănăstire. După o
vreme, constatând neputinţa arhitecţilor de a realiza un edificiu pe măsura
aşteptărilor sale, a contribuit el însuşi la întocmirea planurilor după un vis în care
Maica Domnului i-a apărut şi l-a îndrumat. Acest plan se află la baza construcţiei
care se vede astăzi, uimind deopotrivă cu frumuseţea şi autenticitatea ei. Doar a fost
proiectată de un împărat!
În prezent, la mănăstirea care are hramul Maicii Domnului şi ţine de Patriarhia
Antiohiei şi a întregului Orient, se află circa 30 de măicuţe şi o maică stareţă care se
ocupă atât de cele sfinte, cât şi de cele lumeşti, adică de administrarea locaşului şi de
chivernisirea averii şi a proprietăţilor. Fiindcă e nevoie şi de aşa ceva, în condiţiile în
care miilor de vizitatori ce sosesc aici anual nu li se percepe nicio taxă de intrare.
Mănăstirea rivalizează cu Ierusalimul.
Pentru a simţi un miracol nu e nevoie să treci neapărat pragul mănăstirii. Nu numai
că harul divin se simte pretutindeni printr-o senzaţie de linişte sufletească pe care o
percepi imediat ce te găseşti în preajma sfântului locaş, dar, urcând treptele
impozante din piatră, undeva la jumătatea distanţei rămase de străbătut până la
poarta mănăstirii, o construcţie din fier forjat îţi atrage atenţia.
Este vorba despre o protecţie din metal, un fel de grilaj ridicat în jurul primei minuni
de la Saidnaya, în jurul unei apariţii cu totul speciale. Conturul Sfintei Fecioare se
poate vedea cât se poate de clar ieşind parcă din treapta pe care ai fi putut călca dacă
n-ai fi fost avertizat. Zecile de bileţele albe însemnând tot atâtea dorinţe puse în acea
zi, lustrul impecabil al locului, urmarea miilor de atingeri, constituie dovada că acel
contur are o putere miraculoasă şi că vizitatorii cred în ea. Principalul motiv pentru
care Mănăstirea Saidnaya a ajuns să rivalizeze cu Ierusalimul în ceea ce priveşte
numărul de pelerini – foarte interesant, nu neapărat creştini – este însă icoana
făcătoare de minuni. Recunoscută acum în toată lumea, icoana este una dintre cele
patru pictate de Sfântul Evanghelist Luca şi, se spune, a fost făcută având ca model
chiar pe Maica Domnului, fiind cea mai fidelă reprezentare a Fecioarei Maria. Istoria
păstrată în manuscrise spune că, la sfârşitul secolului al VII-lea, maica Marina,
stareţa mănăstirii, a rugat un pelerin grec din Egipt, ce şi-a găsit adăpost aici în
drumul său către Ţara Sfântă să îi aducă o icoană deosebită din Ierusalim, „preţioasă
şi frumoasă a Născătoarei de Dumnezeu, pe care mănăstirea să o aibă ca pe un odor
de mult preţ.”
Pelerinul, Teodor pe numele lui, a promis că aşa va face. Dar, o dată ajuns în oraşul
sfânt, a uitat de jurământ şi a dat să plece fără icoană. O voce însă l-a întors din
drum amintindu-i de făgăduială. Cum putea s-o uite? Jurase să nu o facă. Teodor s-a
întors şi a cumpărat icoana reprezentând pe Fecioara Maria. Pe drumul de întoarcere,
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el şi-a dat seama că icoana l-a scăpat şi de atacul mişelesc al tâlharilor şi de celelalte
necazuri care au lovit caravana cu care trebuia să plece în deşert.
Atunci a hotărât să o păstreze pentru sine, minţind-o pe stareţă că a uitat să o
cumpere. Şi minunea s-a arătat din nou, făcând imposibilă plecarea pelerinului din
mănăstire, ca şi cum un zid s-ar fi ridicat în jurul său. Abia atunci a realizat că locul
icoanei făcătoare de minuni era în acea mănăstire din Saidnaya şi a lăsat-o acolo spre
a folosi credincioşilor.
Atât scrierile vremii, păstrate cu sfinţenie în biblioteca mănăstirii, cât şi informaţiile
orale transmise din generaţie în generaţie atestă puterile divine ale icoanei. De la
îngenuncherea celebrului Salahdin, sultanul Egiptului şi al Siriei, care a fost nevoit să
renunţe la proviziile ce le furase din mănăstire, şi până la cârjele abandonate, ca
dovadă a tămăduirilor miraculoase, istoria este plină de exemple de minuni înfăptuite
în „fortăreaţa creştină” ridicată întru cinstirea Maicii Domnului pe muntele
Qallamoun de icoana adăpostită într-o casetă din argint. Drumul prin mănăstire până
la icoană trece printr-o curte interioară şi prin ganguri înguste alternate cu intrânduri
generoase şi icoane pictate cu măiestrie pe pereţi. Pe măsură ce te apropii de „locul
minunilor”, aşa cum este denumită camera ce adăposteşte icoana făcătoare de
minuni, îţi dai seama că te afli într-un loc deosebit. Oboseala dispare ca prin farmec,
luată parcă de aceeaşi mână care tocmai ţi-a alungat gândurile rele.
O icoană mare pe perete, apoi încă una, o cameră rotundă unde, sub banca din lemn
masiv, zac nefolositoare acum bastoane, cadre şi cârje. Te apleci puţin şi intri în cel
mai important loc al mănăstirii. O cameră rotundă, cufundată în semiîntunericul
conferit de lumina câtorva lumânări, o masă în mijloc şi mirosul de mir… Măicuţa
călăuzitoare ne spune că icoana făcătoare de minuni se găseşte zăvorâtă într-un
spaţiu special construit în perete. Deschide cu cheia o uşiţă metalică, în spatele
căreia, într-o casetă din argint, ferecată şi ea la rândul ei, se găseşte icoana Maicii
Domnului.
Ultima dată când a fost văzută a fost acum 50 de ani, dar o copie fidelă se găseşte
deasupra spaţiului în care se găseşte caseta din argint ce adăposteşte originalul.
Misterul sfintei lucrări înfăptuite de Evanghelistul Luca dăinuie şi astăzi, nimeni
neputând explica faptul că aceia fără de credinţă au rătăcit drumul spre icoană sau,
pur şi simplu, un zid nevăzut le-a aţinut calea spre sfântul locaş.
Cum de icoana, după atât timp, continuă să fie izvorâtoare de mir? Cum de
tămăduirile miraculoase au loc şi astăzi uimind lumea medicală prin infirmarea unor
diagnosticuri considerate fără de scăpare? Cum de minunile se întâmplă nu numai
pentru creştini, ci şi pentru reprezentanţii altor religii care s-au rugat la Saidnaya
întru însănătoşire grabnică şi iertare de păcate? Răspunsul aveam să îl aflu în acel
loc luminat ca o aură de lumânări şi mirosind dumnezeieşte a mir.
Atunci când, pentru prima oara în viaţă am realizat că, dacă îmi doresc ceva cu
adevărat, acea dorinţă se va împlini. Şi că misterul puterii icoanei făcătoare de minuni
constă în credinţă.
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Muzee şi expoziţii

GRAND PALAIS, MUSÉE DU
MONTPARNASSE, GALERII
Sursa : MECANICII 61, # august 2010

Scris de Nicu SURUCEANU

Grand Palais – Turner et ses peintres.
Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851), maestru de
necontestat al picturii engleze, fiu al unui bărbier şi negustor de peruci
dintr-un cartier londonez, a ajuns să fie considerat încă în timpul vieţii
drept cel mai mare peisagist al epocii.
In continuă căutare de depăşire de sine, la cariera sa artistică au
contribuit întâlnirile cu diverşi artişti, cât şi numeroasele voiaje, mai
întâi în Anglia, apoi în întreaga Europă.
Işi începe studiile şi apoi cariera şi are primele comenzi ca
acuarelist. In 1797 cu tablourile Lună plină si Eneas şi Sibyla, lacul Avernus, trece la
pictura în ulei.
In această perioadă, nobilii
francezi refugiaţi în Anglia în
urma revoluţiei au început săşi vândă tablourile cu care
apucaseră să plece, aristocraţilor
sau
financiarilor
locali. In felul acesta au luat
fiinţă marile colecţii engleze,
printre care cea a ducelui de Bridgewater. Acesta a dorit să
aibă un tablou care să
facă
pereche
unei
marine a lui Willem
Van de Velde, pe care
tocmai o cumpărase.
S-a
adresat
lui
Turner, care a acceptat
comanda, cu toată dificultatea
subiectului.
Rezultatul a fost Nave
olandeze în furtună, primul din lunga serie de marine din
cariera sa.
In anul 1800 devine membru al
Royal Academy şi îşi prezintă tabloul
de primire Castelul Dolbardarn, nordul
Ţării Galilor.
Incepând cu 1802, în urma păcii de
la Amiens, cetăţenii britanici pot
traversa canalul Mânecii. Artiştii se
deplasează în masă la Paris ca să
descopere unul din centrele artistice
cele mai renumite ale Europei. Turner
efectuează primul său voiaj, având ca
destinaţie Elveţia. La întoarcere se
opreşte la Paris, unde vizitează muzeul deschis în urmă cu zece ani în vechiul palat
Luvru, unde sunt expuse comorile artistice franceze, cât şi cele din Italia şi Flandra,

N
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aduse în urma campaniilor militare. Turner este fascinat, nici o ţara din Europa nu
are un muzeu comparabil.
La întoarcere, a expus tablouri influenţate de pictura lui Tiziano, care însă nu au
avut succes. Inspirat de un tablou al lui Poussin, văzut la Luvru, pictează în 1813
Potopul, scenă de haos, pe un fond de erupţie vulcanică.
In timpul şederii la Paris, Turner a vizitat şi Salonul, expoziţie regulată la Luvru a
operelor artiştilor francezi contemporani. La acea vreme, peisajul era un gen în floare
în Franţa, în care au excelat Claude Lorrain, Nicolas Poussin şi Pierre-Henri de
Valenciennes.
Turner
pictează
un
tablou
foarte
asemănător unuia al lui Claude Lorrain, şi de
aceleaşi dimensiuni, Appulia în căutarea lui
Appulus, află de la un tânăr cauza
metamorfozei.
Prima călătorie în Italia, la Veneţia, Roma,
Napoli şi Florenţa în 1819-20 i-a permis să-şi

pună la încercare măiestria în condiţiile
din sud, cu lumina şi culorile de acolo.
In 1828, cu ocazia celei de a doua
călătorii, pictează şi oferă ca omagiu
contelui d’Egremont, fidelul său mecena,
tabloul Palestrina – Compoziţie. Culorile
sunt mai dure, în comparaţie cu cele
parcă filtrate de atmosfera nordului din tabloul dinainte.
O părere pur personală, şi care nu mă angajază decât pe mine : toată această
pictură de peisaje cu ruine care nu-şi au rostul, cu poduri şi drumuri care nu duc
nicăieri, cu personaje înţepenite, mi se pare extrem de artificială, poate se potrivea
mentaliţătii timpului, însă acum o consider doar un exerciţiu prin care un pictor să
poată atinge perfecţiunea tehnică, nu şi de a realiza o capodoperă, pentru care mai e
nevoie şi de altceva.
Clientela britanică, fiind refractară faţă de marea pictură religioasă sau alegorică a
şcolilor din Italia sau Franţa, piaţa de artă engleză s-a interesat de micile tablouri
flamande, care abordau pictura de gen, portrete meticuloase sau scene realiste.

Abingdon
Cuptor de var la Coalbrookdale
Turner nu a strălucit în pictura de gen. In schimb, în peisaje ca Abingdon, sau
Cuptor de var la Coalbrookdale, cu o economie de mijloace, de culori şi de tonuri,
reuşeşte să te facă să simţi lumina caldă şi atmosfera vaporoasă.
In expoziţie mai figurează şi câteva portrete, pictate într-o tehnică diferită, însa nu
am găsit nici o reproducere pe Google.
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Marinele, şi mai ales imaginile de furtună sunt total diferite de tablourile de pâna
acum. Culorile sunt altele, Turner parcă şi-a depăşit secolul, a trecut peste
impresionism, ajungând chiar către pictura abstractă.

Dimineaţa,
după potop

Pescari pe mare

Vas negrier
aruncând morţii în mare

In seara potopului

Plaja de la Calais
în timpul refluxului

Furtună de zapadă
vapor în largul unui port

Majoritatea tablourilor sunt prezentate în comparaţie, şi alături de cele ale altor
mari pictori care au tratat subiecte asemănătoare, din care s-a inspirat. Din cauza
asta şi denumirea expoziţiei.
Musée du Montparnasse.
Tradus ad literam, înseamnă Muzeul cartierului Montparnasse, ceea ce nu e corect,
pentru că nu prezintă cartierul, ci este o încercare de a continua spiritul lumii
artistice de dinainte de primul război mondial. Aşa că păstrez numele original.
Ascuns în inima unei fundături pavate cu
piatră cubică, pe lângă care treci fără să o vezi,
muzeul, de mici dimensiuni, este una din rarele
combinaţii
de
locuinţe-ateliere-expoziţii
din
cartier, salvate de furia promotorilor imobiliari.
Totul este din lemn şi sticlă, învelit în viţă de
vie, ca la ţară. De vizitat doar când frunzele sunt
verzi sau ruginii ! In afară de cele două nivele ale
muzeului propriu-zis şi de o sală în care se pot
organiza expoziţii, restul aparţine artiştilor din
noua generaţie, cu opere care pot să ne placă sau
nu, depinde de gustul, dispoziţia şi pregătirea
fiecăruia.Totul a început în 1912, prin deschiderea Academiei din Montparnasse la
capătul fundăturii de la 21, avenue du Maine, lângă gară. Artiştii n-au încetat să se
perinde în acest templu al artei moderne. Pictoriţa Marie Vassilieff şi-a deschis
Cantina Artiştilor în timpul primului război mondial, primindu-i pe Picasso, Braque,
Cendrars sau Zadkine. In 1998, Roger Pic, fotograf, cineast şi realizator de televiziune
şi Jean-Marie Drot au fondat muzeul, unde sunt organizate permanent expoziţii.
La începutul lui aprilie am văzut expoziţia L’Ecole de Paris Turque, care prezenta
pictori turci formaţi la şcoala franceză, dintre care mulţi şi-au desfăşurat activitatea
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în Franţa. Dintre cei nouă pictori, patru mi-au reţinut atenţia dar, din păcate, deşi
toţi pot fi găsiţi pe Google, tablourile din expoziţie nu figurează.

Fikret Mualla

Selim
Turan
descurc

Nejad Devrim

Avni Arbaş

Aşa că a trebuit să mă
cu aparatul meu de fotografiat. Noroc că, pastrători
ai tradiţiilor nonconformiste ale boemei, organizatorii expoziţiei nu s-au scandalizat ca
la Luvru sau la Grand Palais, unde n-ar fi fost posibil să fac aşa ceva. Numai că nu
am putut să mă situez cu aparatul în axa tabloului, dreptunghiurile devenind nişte
patrulatere bizare ! Totuşi, este vorba de pictori de calitate, care au participat la viaţa
artistică franceză, unii fiind chiar profesori în academii de pictură.
Muzeul primeşte subvenţii din partea Primăriei, a Ministerului Educaţiei, al
Culturii şi a Regiunii Ile de France. Este gerat de o asociaţie fără scop lucrativ Les
Amis du Musée du Montmartre.
Holul muzeului prezenta mai puţin de zece tablouri ale lui David Garfinkel (19021970), din Şcoala de la Paris a pictorilor evrei. Nu am gasit mai multe date despre el
pe Google, iar tablourile văzute nu m-au impresionat în mod deosebit.
L’Espace Krajcberg se găseşte la capătul fundăturii, unde Frans Krajcberg expune
în permanenţa operele pe care le-a donat Parisului, transmite mesajul său contra
distrugerii planetei şi a pus bazele unui centru de documentare.

Evreu născut în Polonia în
1921, este unul dintre marii
artişti contemporani brazilieni. Naturalizat în 1957, din
aceasta ţară şi-a tras şi
inspiraţia, dar şi revolta carei însufleşesc operele. Militant
ecologist, în 1978 a lansat
Manifestul
naturalismului
integral, sau Manifestul de la
Rio Negro, în urma unei
călătorii
în
Amazonia
împreună cu un critic de artă
şi un pictor, de unde s-au
întors
revoltaţi
contra
organizării distrugerii pădurii şi a indienilor care o
locuiesc. Ca artist, natura devine atelierul său ; el utilizează arborii morţi sau arşi în
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incendiile provocate, lianele sau cracile rupte, scoarţa pomilor, pigmenţii minelor din
Minas Gerais.Ansamblul operei sale artistice, cărţile, filmele, expoziţiile, intervenţiile
publice la nivel înalt sau simplele conferinţe au facut din el unul din conducătorii
luptei pentru salvarea planetei Pământ.
Artistul îşi împarte existenţa între Paris şi Brazilia, unde are la Curitiba un Spaţiu
cultural şi la Nova Viçosa, în statul Bahia, un Muzeu ecologic.
Galeria Matignon – Jansem.
Jansem, sau Jean-Hovanes Semerdjian este un pictor expresionist
francez de origine armeană, născut în 1920. Familia lui părăseşte
Turcia din cauza genocidului şi se stabileşte la Thessaloniki, atunci
când el avea doi ani. La vârsta de 12 ani se stabilesc la Paris.
Urmează cursurile de seară ale Academiei libere din Montparnasse,
înainte de a intra la Şcoala naţională de Arte decorative, apoi la Şcoala
naţională superioară de Arte frumoase.
Inspirându-se de la artişti ca Bruegel sau Goya, pictează personaje
abătute, torturate, dar demne. Criticii l-au denumit bardul
dezmoşteniţilor.
Nu s-a limitat doar la astfel de subiecte, a atacat şi peisajele, şi atmosfera
coridelor, a dansurilor sau a sărbătorilor religioase, ba chiar şi pictura abstractă.
A participat la Bienalele de la Bruges, la Salonul Independenţilor, sau Salonul de
la Tuileries. In Japonia două muzee îi poartă numele, unul la Ginza, altul la Azumino.
I-am descoperit cu surpriză tablourile la jumătatea lui aprilie, intrând întâmplător
în galeria Matignon, al carei director am aflat ulterior ca este propriul său fiu. Un
critic a scris că în pictura lui Jansem, desenul este o operă în sine ! Insă acest lucru
este vizibil doar în reproduceri de destul de mari dimensiuni şi calitate.
Am ales un număr destul de mare de reproduceri ale tablourilor lui pentru a putea
atinge aproape toate domeniile pe care le-a abordat. Primele trei, cu aspect destul de
morbid, fac parte din cele văzute în galerie.

Alegorie cu un bătrân

Cruce şi
stindard
religios

Stindard
religios cu
îngeri

Cinci femei

Dansatoare
odihnindu-se

Deportarea

Peisaj

Peisaj
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Epava

Peisaj

Podul de la Mazorbo

Galeria Matignon – Eric Lepoureau.
I-am vizitat expoziţia tot întâmplător, la vreo lună
după ce am văzut expoziţia Jansem.
Născut în regiunea pariziană în 1951, Eric Lepoureau
a urmat timp de patru ani cursurile de artă grafică ale
Şcolii Superioare de Artă Grafică, după care a fost
ilustrator de presă între 1975-78.
Expune de mai mult de 20 de ani în Franţa şi Statele
Unite. Cele mai renumite galerii îi expun astăzi tablourile.
Pictura sa prezintă parcă personaje ieşite din piese de teatru sau film, şi toate par
a fi în aşteptarea a ceva, lăsat la latitudinea privitorului. Din cauza asta, tablourile
nici nu au titluri.
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